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GEEN FLAUWEKUL
Hij noemt zichzelf ‘een ‘kynologisch randverschijnsel’ maar heeft zoals elke kynoloog een 
mening over diverse hondse zaken. Tijdens zijn vakanties in de Italiaanse Abruzzen speurt 
hij op zijn wandeltochten niet alleen naar wild, maar fotografeert ook werkende Marem-
mano’s bij de schaapskuddes. Bij zijn jaarlijkse bezoeken aan Ierland geniet hij van de jachten 
met Kerry Beagles en Old English Foxhounds. ‘Geen poespas of opgefokte toestanden, alleen 
maar jagen en geen flauwekul’, aldus Ton. 
Bij mijn weten hebben wij elkaar in een heel ver verleden slechts één keer ontmoet, maar van 
onze mailwisseling zou je een boek kunnen maken. Al mijn vragen over honden uit rasgroep 
6 gaan zijn kant op. En of je hem nu iets vraagt over de Anglo Français tricolore, over de 
Batards du Haut-Poitou of iets uit de jachthistorie van de Kerry Beagle, er komt altijd een 
(uitvoerig) antwoord, vaak met een foto.
O ja, in de afgelopen jaren is er nauwelijks gepubliceerd over Brakken en het werken ermee. 
En omdat, volgens eigen zeggen, ‘elke echte Popelier als Brugman praat’ is deze ‘Hondsbru-
taal’ goed voor twee delen in Onze Hond. 

Ton, we beginnen maar bij het begin. Stel je maar voor. 
‘Geboren in 1955 in het Oost-Brabants dorp Zeeland, maar opgegroeid in ’s-Hertogenbosch als 
oudste van een gezin van zes. Dieren waren er altijd in huis, zoals de volièrevogels van mijn 
vader en het kleine spul van een van mijn broers: cavia’s, muizen, schildpadden. Voor een 
hond was gewoon geen plaats, dat kwam later pas. Ik heb geen idee waar mijn interesse 
voor honden vandaan komt, maar het zat er al vroeg in. Van het eerste weeksalaris dat ik 
als veertienjarige verdiende met vakantiewerk, kocht ik Toepoels Hondenencyclopedie. 
Daar heb ik dagenlang in zitten lezen; puur genieten. Vele jaren later mocht ik zelf een 
bijdrage leveren aan deze hondenbijbel, in de vorm van foto’s van vele onbekende brakken-
rassen uit Frankrijk en Groot-Brittannië. 
Na mijn HBS-A startte ik als assistent-accountant en begon serieus geld te verdienen. Mijn vrije 
tijd raakte gevuld met hondse activiteiten. Toen, op mijn twintigste, kwam de eerste hond in 
huis: Roger ofwel Melmars Boisterous Desperado. Een mooie Staffordshire Bull Terrier, toen 
nog een zeldzaamheid in Nederland. Ik raakte bevriend met enkele hondenliefhebbers die, net 
als ik, dezelfde tic hadden. We bezochten jachtshows in binnen- en buitenland om bijzondere 
rassen te bewonderen, gingen samen met meutes op jacht en bezochten kennels.’ 

WILD AVONTUUR
‘Mijn kynologische activiteiten vielen bij sommige mensen op en, amper 21 jaar oud, werd ik 
bestuurslid bij de KC Den Bosch. Vragen aan de secretaris over minder gangbare rassen werden 

ONZE HOND heeft een traditie hoog te houden waar het 
gaat om interviews met mensen die er toe doen in de 
landelijke kynologie. Of dat nu fokkers zijn, bestuurders, 
keurmeesters of mensen die op andere wijze bekendheid 
genieten. Er heeft zich een nieuwe lichting aangediend, 
die ongetwijfeld ook een opinie heeft over wat zich in de 
kynologie afspeelt. 
ONZE HOND voelt hen aan de tand – hondsbrutaal ...
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Ton Popelier, de 
grootste kenner van 

brakken in Nederland.



Bassethound. Met de Endenhout Bassets heb ik vele mooie jachten 
beleefd, vooral toen de meute overschakelde op de hazenjacht. Wie 
meent dat een meute jagende Bassets gemakkelijk te volgen is in een 
stevig wandeltempo, komt mooi bedrogen uit. Want deze honden 
vliegen over het spoor!

Intussen had een andere vriend zich bij het gezelschap gevoegd. 
Jacques van Unen, die begon als kennelman bij de in Oisterwijk 
gevestigde Veluwe Hunt. De meute van deze slipjachtvereniging 
bestond toen uit zo’n 50 Foxhounds. De dagelijkse omgang met deze 
honden bood me een uniek inzicht in brakken en het meutebestaan. 
Daar kan geen boek tegenop! Later vertrok Jacques naar de Ardennen, 
waar hij de meute van de chique Rallye Vielsalm ging jagen. Zowel de 
Ardennen als de meute Anglo-Francais Blancs et Noirs lieten een 
onuitwisbare indruk achter. Na enkele jaren stapte Jacques over naar 
het bedrijfsleven en startte hij een eigen voetmeute, de Rallye Persévè-
re, voor de hazenjacht. Het roept bewondering op dat hij dit al bijna 30 
jaar volhoudt, ondanks de vele obstakels.’ 

naar mij doorgesluisd. Het meest bizarre verhaal 
uit die tijd was een beller die koste wat kost een 
Levesque, een grote Franse brak, wilde kopen. 
Daarvan had hij een mooie tekening in een boek 
gezien en die hond moest het gaan worden. Mijn 
reactie dat dit niet ging lukken werd van tafel 
geveegd, want geld was geen enkel probleem. 
Tot ik de gelegenheid kreeg om uit te leggen dat 
het ras allang verdwenen was … 
Op clubmatches en Game Fairs mocht ik speake-
ren. Geen punt, want elke echte Popelier praat 
als Brugman. Ook ging ik dialezingen geven in 
het hele land over (het jagen met) brakken. 
Met Hein van Beers, Frank de Jong en hun 
partners ging rond 1980 een wild avontuur van 
start. Een van hen, Hein van Beers, kocht drie 
Ariégeois in Frankrijk en fokte er enkele nesten 
mee. Daarmee ging de Rallye Brabant van start, 
onze eigen kleine slipjachtmeute, die we te voet 
volgden. Het avontuur duurde slechts enkele 
jaren, maar leverde een unieke ervaring op.
Pieter Aalberse verdient eveneens een bijzon-
dere vermelding. Hij startte een slipjachtmeute 
voor voetvolgers, de Endenhout Bassets. In 
eerste instantie met Bassets Artésiens-Nor-
mands en later met de mix van dit ras en de 
English Basset, niet te verwarren met de 

‘Al heel snel werd mij duidelijk dat 
een fanatieke jachthond geen 
goede combinatie met mij vormde’

Met de Rallye Brabant, een wild avontuur (1982). De Ariégois, afkomstig uit het Franse departement Ariège, vormden een kleine 
slipjacht-meute. Ton loopt rechts.
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de combinatie Border Terrier x Jack Russell Terrier. De combinatie van het wat 
stoïcijnse karakter van de Staff en het brutale gedrag van de terrier vind ik een 
mooie combinatie. We hebben ruimte genoeg voor nog wel tien andere 
honden, maar twee stuks vinden wij genoeg. 
Tegenwoordig ondersteun ik Anja in haar bedrijfje AP Natuuradvies & 
Begeleiding. Kleinschalige natuurprojecten brengen me in contact met 
natuurliefhebbers in onze omgeving, waarbij bescherming van kwetsbare 
diersoorten en landschapsbehoud centraal staan. Hier geniet ik als buiten-
mens met volle teugen van.’ 

Op internet zie ik: ‘Ton Popelier, riskmanager bij KPN van 1980-2012’. 
Wat betekent dat in het kort?
Dit komt neer op het aan de hand van wet en regelgeving, samen met 
juristen, bepalen welke risico’s er zich voor kunnen doen binnen het bedrijf 
en hoe je dat kunt afdekken, zowel strategisch, operationeel als financieel. 
Zeer afwisselend vak, waarbij het omgaan met mensen de belangrijkste 
factor is. Zo interview je een monteur en daarna zit je aan tafel met een 
directielid. Het heeft me gevormd om kritisch te zijn en zelfkritiek ligt 
daarbij aan de basis.’ 

Was rasgroep 6, die van de Lopende Honden en Zweethonden, al meteen 
je favoriete rasgroep?
‘Zoals hierboven verteld kwam ik als vijftienjarige al in contact met de 
kynologie. Later begon dat pas echt ‘serieuze’ vormen aan te nemen. Toen 
was mijn interesse al heel breed en dat is eigenlijk nooit veranderd. En 
honden uit rasgroep 6, de brakken, trokken me toen al vanwege het wel-
haast mysterieuze karakter van de rasgroep. In deze pré-Internet-tijd was 
het erg moeilijk om informatie te verkrijgen over de meeste van de rassen 
uit deze rasgroep. Dus zat er maar één ding op: zelf op zoek gaan naar deze 
rassen en antwoorden vinden op mijn vragen.’

Je hebt er veel over gepubliceerd. Waarom zien we nu niets meer van je? 
‘Al heel vroeg kwam ik tot de ontdekking dat ik geïnteresseerden graag wilde 
vertellen over honden. Sterker nog: als ik iets bijzonders beleefd had, dan 
moest ik er gewoon een artikel over schrijven. Dat startte op mijn eenentwin-
tigste en is eigenlijk nooit overgegaan. Ik ging corresponderen met allerlei 

‘BUITEN WONEN’
‘Het liefst ga ik elk weekend op jacht met 
een meute in Frankrijk, Groot-Brittannië 
of Ierland maar dat zit er helaas niet in. 
Als compensatie volg ik daarom regel-
matig slipjachten in Nederland, waarbij 
ik met mijn mountainbike achter de 
meute aan cross. Maar het hoogtepunt 
van het (jacht)seizoen blijft toch steeds 
mijn Ierse jachtweek. 
Mijn vrouw Anja leerde ik kennen via 
een hondenras dat me na aan het hart 
lag: de Otterhound. Zij had een teefje uit 
het eerste nest dat in Nederland gefokt 
werd door de familie Van de Broek, 
terwijl ik het ras kende van bezoeken aan 
de kennels van de Dumfriesshire 
Otterhounds in Schotland. We streken 
samen in Vught neer maar we verlang-
den naar ‘buiten wonen’. Dat gebeurde 
vier jaar later, toen we onze boerderij 
kochten in het buitengebied van Schijn-
del. Hier zijn onze zoon en dochter 
geboren en opgegroeid; in het groen, met 
honden, pony’s, kippen en de schapen en 
koeien van onze buren. 
Al heel snel werd mij duidelijk dat een 
fanatieke jachthond geen goede combina-
tie met mij vormde. Onder een huishond 
versta ik een hond die je los kunt laten 
lopen en die niet in één streep in het veld 
verdwijnt.* Dat verklaart waarom ik wél 
erg geïnteresseerd ben in brakken, maar 
er zelf geen in huis wil hebben.’ 

BUITENMENS
‘Mijn interesse voor hondenshows 
verflauwde omdat ik er diepgang miste. 
‘Mooi’ is leuk, maar kán die hond ook nog 
hetgeen waarvoor hij ooit eens gecreëerd 
werd?? De ambitie om honden te fokken 
en te showen of om te trachten keurmees-
ter te worden verdween al vroeg als 
gevolg van de teleurstellingen met deze 
wereld. Maar er zijn altijd honden in ons 
huishouden gebleven. Een Cairn Terrier, 
een Bullmastiff en een Fell Terrier gingen 
onze huidige honden voor. Dat zijn Chuck, 
een Staffordshire Bull Terrier van onbe-
kende herkomst, en Jip, voortgekomen uit 

* Een hond die elke andere hond te lijf wil gaan, valt voor mij evenmin binnen de 
definitie van huishond.
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Jacques van Unen met de meute van de 
Rallye Vielsalm in de Belgische Ardennen 
(1984). Ton staat rechts.



Afgelopen zomer bezochten we de Great Yorkshire Show in 
Engeland, een driedaagse megagrote landbouwshow. Daar 
volgde ik de keuringen van de Harriers, qua formaat tussen 
de Beagle en de Foxhound in. Het resulteerde in een artikel 
voor de Franse rasvereniging, de Club du Beagle, Harrier et 
Beagle-Harrier. Want ik moet blijven schrijven!’ 

Je grootste interesse is de jacht, en die met de lopende 
honden is favoriet. Kun je uitleggen wat ‘lopende 
honden’ betekent? 
‘Lopende honden of brakken zijn kort- of ruwharige 
honden met hangende oren, die met hun neus jagen en 
zich laten horen als ze op het spoor zitten. Dat doen zij bij 
voorkeur in het gezelschap van soortgenoten, samen een 
meute vormend, die als een goed geoliede machine jaagt. 
De honden zijn totaal niet mensgericht; alleen het geur-
spoor van het bejaagde dier telt. Daarom is het des te 
boeiender om te zien hoe meutejagers erin slagen om zo’n 
sterke band met hun honden te krijgen dat die wél op hun 
signalen reageren. De vakmensen op dit gebied zeggen 
ook altijd dat een goede meute in de kennel gevormd 
wordt. Daar wordt de basis gelegd voor de bijzondere band 
tussen een meute en de jager(s).
Over de kwaliteiten van brakken als huishond kan ik 
moeilijk iets vertellen, omdat ik geen brakken als huishond 
wil houden.’ 

Het tweede deel van deze ‘Hondsbrutaal’ verschijnt in 
nummer 10. Daarin komen Tons stokpaardjes aan de beurt: 
werken met honden, ‘rassofielen’, de ik-cultuur, de vervlak-
king en de verheerlijking van de raszuiverheid. Mis het niet! ■   

autoriteiten in binnen- en buitenland. Daardoor kwam ik in 
contact met mensen zoals Gerard de Josselin de Jong en 
Alfred van Lier, die beiden heerlijke artikelen schreven in 
‘De Hondenwereld’. Later werden de rollen omgedraaid, 
toen ik zelf begon te schrijven. Alfred bedankte mij kort 
voor zijn overlijden op een fantastische manier, waarvoor ik 

hem altijd dankbaar blijf. Hij schonk mij de Van Bylandt 
Hondenencyclopedie en Hutchinson’s Dog Encyclopaedia. Het 
zijn de juweeltjes in mijn boekenkast.’  

‘IK MOET BLIJVEN SCHRIJVEN!’
‘De toenmalige hoofdredacteur van ‘De Hondenwereld’, 
Bas Bosch, nodigde me uit om te schrijven en dat betekende 
het begin van een grote reeks artikelen. Voornamelijk over 
brakken en soms met uitstapjes naar werkende terriërs of 
doggen. In de laatste jaren van ‘De Hondenwereld’ ging ik op 
pad met Alice van Kempen om bijzondere rassen te portret-
teren. Ik in woorden en Alice met haar onovertroffen foto’s. 
Er lijkt helaas geen of weinig vraag meer te zijn naar artikelen 
over brakken. Dat neemt niet weg dat ik erover blijf schrijven. 

‘De honden zijn totaal niet 
mensgericht, alleen het 
geurspoor van het 
bejaagde dier telt’ 
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Exercisen met de meute van Jachtvereniging Soestdijk. Ton fietst rechts. 


